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Vernieuwde
Crescent Cosmos
voor een
wereldprijs

In thuisland Zweden is de Crescent
Cosmos een zeer vertrouwde verschijning. Onlangs werd deze populaire
en betaalbare consoleboot op detailniveau vernieuwd. Ter gelegenheid
hiervan is deze in combinatie met naar
keuze een Yamaha F9.9FEL of F25DEL
buitenboordmotor tijdelijk nog interessanter geprijsd, aldus Yamaha. Met een
beproefd onderwaterschip, een hoog
vrijboord met railing en een zelflozende
kuip gaat de Crescent Cosmos bijna
geen zee te hoog. Om die reden maken
duizenden Zweden dankbaar gebruik
van deze alleskunner om snel en veilig
naar hun zomerhuisje in de archipel te
kunnen varen. Met de complete familie,
maar bijvoorbeeld ook vol beladen met
bouwmateriaal. Crescent zag niettemin
kans om het beproefde concept in detail nog verder te verbeteren. De inrichting (met handige U-bank) is iets efficiënter geworden wat ten goede kwam
aan de toch al niet geringe hoeveelheid
binnenruimte. De Crescent Cosmos
is voorzien van een geïntegreerde
stuurconsole die optimale bescherming
biedt tegen wind en een onverwachte
regenbui. De hoogwaardige, standaard
meegeleverde kussenset staat garant
voor perfect zitcomfort en aan opbergruimte is ook geen gebrek. Naar keuze
wordt de Crescent Cosmos geleverd
met een 7,3 kW (F9.9FEL) Yamahabuitenboordmotor voor € 8.775,- of in
combinatie met de bekende 18,4 kW
variant, de Yamaha F25DEL, voor
€ 9.515,Yamaha
T: 020 - 6546000, www.yamaha-motor.nl

Jachthaven Achterbos sluit
dealerschap met Liberty sloepen

Naast B&C Lifestyle Boats en Escape
sloepen heeft het bekende merk Liberty
entree gemaakt in het sloepencentrum
Jachthaven Achterbos. Hierdoor is er
sprake van een enorme uitbreiding
van de sloepencollectie van de dealer.
Op de afgelopen Hiswa in de RAI was
Liberty met zes modellen zeer uitgebreid aanwezig. De belangstelling was

enorm, aldus Jachthaven Achterbos.
Liberty bracht op de Hiswa met de
550 Tender ook een primeur. De Libery
550 Tender heeft een sierlijke lijn en
wordt volgens de dealer zeer compleet
aan de toekomstige klanten geleverd.
De 550 is standaard voorzien van een
Markilux kussenset, zonnedek, toilet,
opbergvakken en een mooie diepe kuip
waar u royaal kunt zitten. De buitenboordmotor is in de bun weggewerkt
en is leverbaar tot 25pk. Jachthaven
Achterbos zegt in de Liberty sloepen
collectie een ruime toevoeging op de
bestaande collectie te zien en verwacht
hiermee een breder publiek te kunnen
bedienen.
Jachthaven Achterbos
T: 0297-212260
www.jachthavenachterbos.nl

Sea Ray 205 Sport- bestverkochte sterndrive
bowrider boven de 20 voet

Met trots verkondigt Sea Ray dat haar
205 Sport volgens de gegevens van
Statistical Surveys, Inc. de bestverkochte sterndrive bowrider boven de
20 voet is. “De 205 Sport is een van
de best lopende boten in zijn klasse.
Combineer dit met de slimme vormgeving en tijdloze stijl, de superieure
constructie en de zekerheid die de
boten van Sea Ray bieden en u begrijpt
waarom het jacht zo populair is,” aldus
Rob Noyes, marketingmanager van
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Sea Ray. “Eigenaren van onze sportserie zijn actieve watersporters die
uitzonderlijke prestaties, veelzijdigheid en kwaliteit eisen. De 205 Sport
is leider in zijn klasse, omdat het de
verwachtingen op al deze categorieën
overtreft.” In 2008 werd de boot al door
Consumer Digest Magazine al als ‘Best
Buy’ beoordeeld.
E.W. Driessen
T: 020-5110033, www.ewdriessen.nl
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